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Ingredienser i verdensklasse
Danske ingrediensvirksomheder stod i 2012 for 14% af verdensmarkedet
for ingredienser til fødevare- og drikkevareindustrien, og denne andel
forventes at øges til ca. 15% i 2015. Midt i en krisetid har branchen fra
2007 til 2012 øget omsætningen med 27%.
Det siger noget om branchens potentiale i kraft af viden og knowhow
inden for bl.a. sundhed, bæredygtighed og fødevaresikkerhed.
Regeringens Vækstteam for Fødevarer har da også udpeget
ingrediensindustrien som en styrkeposition, der kan bidrage med
løsninger på de store globale udfordringer indenfor sundhed, kost og
ernæring. Potentialet forstærkes af en stigende verdensbefolkning med
en større middelklasse, der kan aftage fødevarer med ingredienser, som
bl.a. kan gavne den almene folkesundhed og fremme holdbarheden af
produkterne.
Derfor forventes branchen også i de kommende år at vokse med
minimum 5 % om året. Men for at det massive potentiale skal komme
Danmark til gode, kræver det en indsats.
I dag er mange af ingrediensproducenterne i Danmark globalt
markedsledere indenfor deres segmenter og tæt knyttet til udviklingen i
den globale fødevaresektor. For at fastholde og styrke
markedspositionen på det globale marked er virksomhederne
repræsenteret mange steder i verden. I Danmark beskæftiger sektoren
6.000 medarbejdere, mens 12.000 beskæftiges uden for Danmarks
grænser.
Hvis væksten skal komme Danmark til gode, kræver det, at
virksomhederne fortsat ser Danmark om et godt produktionsland, og at
de unge i stigende grad får øjnene op for de spændende
karrieremuligheder, der findes i branchen. Denne analyse viser bl.a., at
ingrediensindustrien er ”for ukendt” udenfor branchen, og at
”ingrediensbranchen ikke er noget, man uddanner sig til”.
Med denne rapport, udarbejdet af Instituttet for Fødevarestudier &
Agroindustriel Udvikling (IFAU) på vegne af Ingrediensforum, ønsker vi
at sætte ingrediensindustrien på dagsorden og belyse potentialet i den
danske ingrediensindustri. Samtidig vil vi understrege vigtigheden af at
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fremtidssikre ingrediensbranchen, så Danmark og resten af verden kan
drage nytte af den viden og vækst, som branchen bidrager med.
God læselyst!
Asger Jacobsen
CEO, BHJ Ingredients
Formand for Ingrediensforum i DI Fødevarer
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Sammenfatning
Positive
vækstrater
på min. 5 %

Den danske ingrediensindustri har et stort udviklingspotentiale, der kan
realiseres over de kommende år. De store virksomheder indikerer
forventninger om positive vækstrater for de kommende år på min. 5 %
årligt. Den vækst kan løfte omsætningen i ingrediensindustrien fra 32
mia. kr. i 2011 til ca. 37 mia. kr. i 2015 målt i årets tal.
Flere af de største danske virksomheder er globale markedsledere
indenfor segmenter, som f.eks. enzymer, emulgatorer, kulturer, naturlige
farver, specifikke animalske proteiner, specialfedtstoffer til chokolade. I
det hele taget omfatter ingrediensindustrien i Danmark alle segmenter af
ingredienser til fødevarer og drikkevarer.

Følgende hovedtal viser betydningen af den danske ingrediensindustri:








Ingrediensbranchen
bidrager til
beskæftigelse og nye
forretningsområder

Omsætning i 2012: ca. 33 mia. kr.
Afsætning til de globale markeder: 95-98 % af omsætningen
Andel af verdensmarkedet for ingredienser i 2012: 14 %
Vækst i omsætning (løbende priser) for 2007-2012: +27 %.
Forventninger til branchens omsætningsvækst i de kommende
år: minimum 5 % årligt
Beskæftiger i 2012 ca. 18.000 personer, heraf ca. 6.000 i
Danmark
Aktiviteter i Danmark: produktion, administration samt
forskning & udvikling

Fødevaresektoren, herunder ingrediensbranchen, har som helhed en
stor afsmittende beskæftigelseseffekt på en række andre brancher. En
tommelfingerregel siger, at 100 beskæftigede i fremstillingsindustrien
og fødevareindustrien skaber 35 arbejdspladser i andre brancher.
Dertil kommer, at ingrediensbranchen er afsættet for en række nye
potentielle forretningsområder, ikke mindst inden for bioteknologi,
hvor der også kan skabes nye arbejdspladser.
Det globale marked for ingredienser er i stærk fremgang. I Asien og
Sydamerika er væksten i sig selv meget kraftig. Her ses en voksende
middelklasse, som gerne vil betale for bedre fødevarer, og en del af den
stærke
danske
ingrediensvækst
skyldes,
at
den
danske
ingrediensbranche har investeret i, og været til stede på,
vækstmarkederne.
Samtidig skal flere munde mættes i fremtiden. Dette indebærer et behov
for en stabil og tilstrækkelig råvareforsyning for verdens
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fødevareproducenter. I ingrediensbranchen produceres ingredienser,
som kan fremme holdbarheden af produkterne og hermed bidrage i
kampen om at mindske madspild.
Også udviklingen af nye ingredienser, som kan gavne den almene
folkesundhed er en styrkeposition for de danske
ingrediensvirksomheder. Det gælder bl.a. inden for probiotiske kulturer,
fedtstoffer med sundere fedtsyresammensætninger,
vitaminsammensætninger til speciel ernæring mv.
Ingrediensbranchen
har en
stærk
forskningskultur

Innovation er for ingrediensvirksomhederne helt centralt, og
ingrediensvirksomheder bruger op mod 7 % eller mere af omsætningen
på Forskning og Udvikling (F&U). Til sammenligning bruger
fødevareindustrien i EU kun 0,4 %. Med andre ord arbejder
ingrediensindustrien meget målrettet med at forske og generere ny
viden, der aktivt omsættes i nye produkter, forbedret applikation af
eksisterende produkter, samt udvikling af nye proces og
teknologiplatforme.
Rammebetingelser og samarbejdsstrukturer, der kan skabe et godt og
stærkt fundament for det danske agro- og fødevareindustrielle kompleks
og den bioteknologiske industri, er centrale for sektorens muligheder for
at skabe fremtidig vækst og beskæftigelse. Rapporten konkluderer i
denne sammenhæng, at en række forhold er væsentlige for at drive
ingrediensvirksomhed i Danmark. Eksempelvis skal der uddannes flere
PhD’ere indenfor fødevarer eller ingredienser, ligesom at myndigheder
(statslige, regionale og lokale) skal være oplevede medspillere til
industrien.
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Ingrediensbranchens
størrelse og virksomheder
Den danske ingrediensvirksomhed er kendetegnet ved at være grundlagt
i Danmark. Videre er det karakteristisk, at virksomheden har produktion
i Danmark og for mange virksomheder ligger den største (eller eneste)
forsknings- og udviklingsafdeling her i landet. At virksomheden ikke har
danske ejerforhold har således ikke betydning for at blive betragtet som
en dansk ingrediensvirksomhed i denne rapport.
Ingrediensbranchen
omsætter
for 36 mia.
kr.

I 2012 omsatte virksomhederne i den danske ingrediensindustri for ca. 33 mia. kr.1. Tal for branchens omsætning er baseret på interviews med virksomheder, nøgletal fra virksomhedernes årsberetninger 2011 og 2012 samt hjemmesider. Til sammenligning omsatte ingrediensindustrien for ca. 26 mia. kr. i 20072. Det er en vækst på ca. 27%
for perioden 2007-2012 målt i årets tal.
Ingrediensindustrien har vist en betydelig stærkere vækst end udviklingen i dansk økonomi eftersom det danske BNP ”kun” voksede med 5,7%
fra 2007-2012 målt i løbende priser3.

Positive
vækstrater
på min. 5%

Interviews med de danske ingrediensvirksomheder indikerer, at branchen forventer en positiv udvikling i salget; flere af virksomhederne
nævner vækst på mindst 5% årligt for de kommende år.
Derfor antages det, at ved en vækst i den danske ingrediensindustri på
minimum 5% årligt kan omsætningen øges til ca. 37 mia. kr. i 20154.

1

Tal er eksklusiv Duponts opkøb af Solae i 2012.

2

Hamann, 2008

3

Tal fra Danmarks Statistik

4

Regnet i løbende priser. Der er ikke taget højde for tilkøb og frasalg af virksomheder.
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Det estimeres, at det globale marked for ingredienser til fødevarer og
drikkevarer havde en værdi af 230 mia. kr. i 20125. Danske ingrediensvirksomheder stod for ca. 14% af det globale marked for
ingredienser. Dermed er Danmark den største ingrediens-leverandør i
verden målt pr. indbygger.
Fordelingen af virksomheder i den danske ingrediensindustri på hovedsegmenter ses af figur 1.
Figur 1: Virksomheder i ingrediensindustrien fordelt på segmenter 2012
Segmenter

Virksomheder

Enzymer

Novozymes, DuPont, Chr. Hansen

Kulturer

Chr. Hansen, DuPont

Naturlige sødemidler

DuPont

Naturlige farvestoffer

Chr. Hansen

Vitaminer, fedtsyrer mv.

BASF, Fortitech

Animalske og vegetabilske pro-

BHJ, Arla Foods Ingredients, Solae, Scanflavour

teiner
Olier og specialfedtstoffer

AAK

Aroma, ekstrakter, essenser og

Dairy Fruit, Orana, Agrana, SFK-OTZ Holding, Kerry

smagstilsætninger, krydderier

Ingredients, Lactosan-Sanovo Group, Einar Willumsen

Stivelser, hydro-kolloider

KMC, Cargill Nordic, CP Kelco, DuPont

Emulgatorer mv.

Palsgaard, DuPont

Forventning
om at øge
markedsandelen

For 2015 ventes det globale marked for ingredienser at nå en værdi af
250 mia. kr. svarende til en vækst på ca. 3% årligt for perioden 20112015 målt i årets tal. Ved en gennemsnitlig vækst på min. 5% årligt i den
danske ingrediensindustri de kommende år vil virksomhederne forventeligt øge andelen til ca. 15% af det globale marked for ingredienser i 2015 – enkelte virksomheder kan sandsynligvis præstere
en endnu stærkere tilstedeværelse på det globale marked. Her peger
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Business Insights 2012.
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mange af virksomhederne på Asien og Sydamerika, som de vigtigste regioner for vækst.
Enzymer, kulturer, naturlige sødemidler, naturlige farvestoffer og vitaminer er i analysen samlet i kategorien bioingredienser p.g.a. datagrundlaget6. Det største segment i ingrediensindustrien er bioingredienser med en samlet omsætning på 16,4 mia. kr., hvoraf enzymer til
fødevareindustri udgør min. 5 mia. kr. De næststørste segmenter er
emulgatorer med 5,9 mia. kr. og proteiner med 3,5 mia. kr., figur 2.
Figur 2: Omsætning af ingredienser efter segment, 2011, i mio. kr.
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En sammenligning af udviklingen pr. segment fra 2007 til 20117 i figur 3
viser, at omsætningen indenfor bioingredienser, det største segment, er
vokset med 23% for perioden. Virksomheder i dette segment anfører, at
der forventes vækstrater for de kommende år på op mod 10% årligt; det
er over ingrediensindustriens gennemsnitlige vækst8.

6

Der foreligger ikke senere data end 2011. IFAU kommentar.
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Fordeling af virksomheder mellem segmenter i 2007 og 2011 er ens og tal i figur 4 for de to år er sammenlignelige.

Der foreligger ikke senere data end 2011. IFAU kommentar.
8

Interviews, virksomheder, 2013
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Figur 3: Udvikling i omsætning pr. segment 2007-2011, i mio. kr.
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Væksten indenfor bioingredienserne er drevet af en voksende fødevareproduktion især i Asien og Sydamerika og en dermed stigende efterspørgsel efter enzymer og kulturer til fødevarefremstilling. En anden ligeså vigtig driver er det voksende marked for sundhedsfremmende fødevarer, hvortil der efterspørges f.eks. probiotiske kulturer, naturlige sødemidler eller vitaminer.

Stor vækst
indenfor
proteiner

Den største vækst i omsætning ses for proteinsegmentet, som har vist en
fremgang på 67% i perioden 2007-2011. Interviews med virksomheder
peger på, at de vigtigste faktorer for en fremgang i afsætningen er en
globalt stigende efterspørgsel efter proteiner til brug i kødprodukter og
convenience food samt et voksende marked for valleproteiner. Afsætningen af hydrocolloider og stivelser er vokset med 25% siden 2007. Virksomhederne indenfor dette segment har arbejdet intensivt med innovation herunder nye anvendelsesområder for produkterne. Det har resulteret i et øget salg til f.eks. non-food applikationer som personlig pleje og
healthcare.
En anden væsentlig årsag til væksten indenfor stivelse og hydrocolloider
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er virksomhedernes arbejde med at udvikle produkter, der kan flytte salget af ingredienser fra bulk-varer til speciality ingredients9. Sidstnævnte
udvikles ofte i tæt samarbejde med en kunde i f.eks. fødevareindustrien
og i denne situation fremhæver ingrediensvirksomhederne, at det er helt
centralt, at de har både udvikling og produktion på de danske lokaliteter.
Figur 4 viser antal virksomheder i ingrediensbranchen fordelt efter omsætning i 2007 og 2012. Det ses, at antallet af virksomheder med en omsætning over 900 mio. kr. er øget, og antallet af virksomheder med en
omsætning under 600 mio. kr. er reduceret. I 2007 stod virksomheder
med over 900 mio. kr. i omsætning for 84% af ingrediensindustriens
omsætning, og i 2012 var dette tal øget til 90%. De største virksomheder
har gennemgående øget deres omsætning betragteligt siden 2007, og det
er især sket på markeder i Asien (Kina), Sydamerika og Østeuropa/Rusland.
Figur 4: Antal ingrediensvirksomheder fordelt efter omsætning (mio. kr.)
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Faldet i antallet af virksomheder med under 600 mio. i omsætning kr.
skyldes forskelle på de virksomhedspopulationer, der indgår i data-

9

Interviews med virksomheder.
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grundlaget for 2007-undersøgelsen10 og denne analyse. Forskellen på de
to virksomhedspopulationer vil ikke have nævneværdig indflydelse på
ingrediensindustriens samlede omsætning. De væsentligste forskelle
mellem populationerne er:
 India-Dan (krydderier) er solgt til tysk ejer og der er kun et mindre
salgskontor i Danmark. Virksomheden indgår ikke længere i populationen.
 Puratos indgår ikke længere da virksomheden sælger til bagere, ikke
til fødevareindustri
 OTZ-Holding og SFK Foods er opkøbt af kapitalfond i 2011 og tæller
nu som en enhed
 Lactosan og Sanovo er omdannet til Lactosan-Sanovo-Group og tæller som en virksomhed.
 Fortitech indgår ikke i 2007 populationen.

10

Hamann, 2008
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Beskæftigelse og kompetencer
Det anslås, at ingrediensindustrien i 2012 beskæftigede ca. 18.000
personer, heraf ca. 6.000 i Danmark. Her beskæftiger virksomhederne
administrativt personale, medarbejdere i F&U og innovation samt i produktionen. Interviews viser, at virksomhederne gennemgående forventer
en stabil beskæftigelse på lokaliteterne i Danmark, mens antallet af
medarbejdere i udlandet forventes at stige. Det er især virksomhedernes
øgede satsninger med produktion, udvikling og afsætning i f.eks. Kina og
Sydamerika, der skaber et øget behov for arbejdskraft udenfor Danmark.
Udvikling
stiller større krav til
nye kompetencer

Langt den overvejende del af ingrediensvirksomhederne benytter automatiseret procesudstyr, hvorfor den manuelle håndtering igennem produktionsprocessen er kraftigt reduceret. Denne udvikling stiller krav til
medarbejderne i produktionen om kompetencer indenfor IT og robotbetjening samt mere viden om fødevaresikkerhed. Medarbejdere i produktionen er således ofte faglærte som f.eks. procesteknolog, robotoperatør
eller mejerist11. Nogle virksomheder fremhæver, at et vigtigt konkurrenceparameter er fremstilling af produkter af høj og ensartet kvalitet, og
derfor er det nødvendigt, at medarbejderne konstant uddannes til at sikre kvaliteten. Det gælder f.eks. opkvalificering indenfor emner som råvarekendskab, råvaresammensætning, procesparametre og betjening af
avanceret IT til produktionsprocesserne12. Andre respondenter peger på,
at kundernes (fødevareindustriens) krav om certificeringer som f.eks.
BRC er med til at højne kompetencekravene til medarbejderne i produktionen. Det er f.eks. øgede kompetencer indenfor dokumentation, fødevaresikkerhed, kvalitet og procesforståelse13.
Der er mange eksempler på, at medarbejderne i de danske ingrediensvirksomheder bliver indenfor branchen ved jobskifte, og derved cirkulerer viden i branchen til gavn for virksomhedernes udvikling. Denne mo-

11

Interviews, 2013

12

Interviews, 2013

13

Interviews, 2013
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del for ”aktiv videndeling” gælder både for medarbejdere i produktion,
administration og i udviklingsafdelingerne, og modellen fremhæves af
flere respondenter som væsentlig for at højne det generelle kompetenceniveau i den danske ingrediensindustri.

Ingrediensbranchen - en del af det agro- og
fødevareindustrielle kompleks
Der er en lang tradition for fremstilling af ingredienser og proceshjælpestoffer i Danmark, og enkelte virksomheder, f.eks. Chr. Hansen, er
grundlagt for mere end 100 år siden, figur 5.
Figur 5: Eksempler på hvordan ingrediensvirksomheder er startet i Danmark.
Chr. Hansen A/S blev grundlagt i 1874 på baggrund af en metode til oprensning og standardisering af
kalveløbe til brug for fremstilling af ost. Forretningen blev hurtigt udvidet til også at omfatte naturlige
farvestoffer til ost og smør.
Palsgaard A/S er grundlagt i 1908 og udtog det første patent i 1917 i USA på en emulgator til smørfremstilling. Emulgatorer har siden været virksomhedens kerneforretning på det globale marked.
Lactosan blev etableret i 1942 og i 1950 havde virksomheden som den første udviklet en teknologi til
fremstilling af ostepulver ud fra smelteost.
CP Kelco, eller Københavns Pektinfabrik som virksomheden tidligere hed, er grundlagt i 1947 med det
formål at udvinde pektin af affaldet fra citrusindustrien. CP Kelcos råvareforsyning omfatter appelsinskaller fra hele verden, der fragtes til Lille Skensved og forarbejdes til pektin, der sælges til det globale
marked.
BHJ, tidligere Danexport, er startet som handelsselskab med afsætning af animalske biprodukter til
petfood. Det har dannet baggrund for udvikling af forretningen med funktionelle proteiner til anvendelse
i fødevareindustrien.
Andelskartoffelmelcentralen KMC blev etableret som salgsorganisation for andelshavernes stivelseskartofler. Forretningen er siden udvidet til udvikling og produktion af stivelsesderivater til food og nonfood anvendelser, og senest til også at omfatte kartoffelproteiner til brug for fødevareindustrien.
Tørring af ostevalle til valleproteiner er grundlaget for Arla Food Ingredients virksomhed. Det var (og
er) grundlæggende for andelsbevægelsen at tænke i værdikæder og derfor nærliggende at tænke på
udnyttelse af spildprodukter og her var valle et godt udgangspunkt. Samme mønster ses for laktose.
Dairy Fruit er etableret som et datterselskab til Arla Foods med det formål at producere smagstilsætninger og frugtingredienser til mejeriprodukter.
BASF, tidligere Danochemo, udviklede en metode til fremstilling af vitaminer i pulverform; først til foder
og senere til fødevareindustrien. Danochemo blev specialist indenfor vitaminer til fødevarer og senere
til nutritional foods.
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Ingrediensindustrien har udviklet sig i tæt samarbejde med
danske fødevarevirksomheder.

For en række af ingrediensvirksomhederne har landbrugssektoren været
udgangspunktet for forretningen, jf. figur 5 og interviews med virksomheder. Tilgængeligheden af råvarer fra landbruget (f.eks. kartofler samt
restprodukter fra mejerier og slagterier) har været af stor betydning for
f.eks. KMC (stivelseskartofler), BHJ (animalske biprodukter) og Arla
Food Ingredients (ostevalle). Virksomheder som Arla og Danish Crown
har i kraft af deres størrelse, betydningen for landbruget og fødevareindustrien, og ved samarbejde med brancherelaterede forskningsinstitutioner spillet en afgørende rolle for at skabe kritisk masse. Det har
været stærkt medvirkende til at drive udviklingen af ingrediensvirksomheder, ligesom tæt samarbejde med aftagere i fødevareindustrien har
været med til at drive innovation og kundeforståelse14.
For andre, som f.eks. Chr. Hansen og Palsgaard, har mejeriindustriens
udvikling betydet en stigende efterspørgsel efter kulturer, emulgatorer
og naturlige farvestoffer. Endelig er der eksempler på ingredienser, der
fremstilles af produkter fra landbrugets forædlingsindustrier. Det er
f.eks. Lactosan og Kerry Ingredients (tidligere Cremo Ingredients), der
begge fremstiller ostepulver, og AAK, der oparbejder specialfedtstoffer af
bl.a. nordisk rapsolie.

Høje krav til
branchen

Danmark har traditionelt haft en stor landbrugs- og fødevareeksport, og
virksomhederne i fødevarebranchen har været nødt til at tilpasse sig krav
fra nye markeder, f.eks. krav til produkters sammensætning eller smag.
Krav fra fødevaremyndighederne om høje veterinære standarder har været medvirkende til, at ingrediensindustrien har fået etableret en international styrkeposition. Det forklares ved at udenlandske kunder f.eks.
fra USA og Japan efterspørger danske ingredienser netop fordi, der er
anvendt råvarer af høj hygiejnisk og veterinær standard15.
Fødevarevirksomhedernes internationalisering har tidligt betydet at ingrediensindustrien har haft et tæt samarbejde med fødevarevirksomhe-
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Interviews, 2013.
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Interviews, 2013.
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derne om udfordringer på de nye markeder. Det har gjort ingrediensvirksomhederne i stand til at servicere udenlandske fødevarevirksomheder, og dermed har grundlaget for en international afsætning og etablering været der for de danske ingrediensvirksomheder. Det udviklingsmønster er fundamentet for, at danske ingrediensvirksomheder i dag er
til stede på alle kontinenter, og mange af virksomhederne i dag henter
Global branche

95%-98% af deres omsætning ved salg til de globale markeder.

Udvikling på
baggrund af førende procesudstyrsproducenter

Udviklingen i fødevareindustrien i retning af mere forædlede produkter,
mere internationale virksomheder og et generelt højere procesteknologisk niveau har også været stærkt medvirkende til, at ingrediensindustrien har udviklet sig til det, som branchen kan i dag. Der er flere teknologier, som danske leverandører af procesudstyr har været førende indenfor, eksempelvis spraytørrings-teknologi. Det er en teknologi, som oprindeligt er udviklet til brug for fremstilling af mælkepulver og andre tørrede fødevarer, men hvor udvikling af teknologien har gjort den konkurrencedygtig til anvendelse i ingrediensindustrien. Der foregår fortsat arbejde med at forfine teknologien; ikke mindst i forhold til ingrediensvirksomhedernes innovation og dermed efterspørgsel efter nye teknologiske løsninger.

Procesteknologiske løsninger
baner vejen

Det har i rigtig mange år været kendt, at naturligt forekommende enzymer havde en indflydelse på en proces, f.eks. mørning eller blegning. Fødevareindustriens stigende efterspørgsel efter processer, der var (relativt) billige, effektive, naturlige, og som førte til endnu bedre resultater
end kendte procesteknologiske løsninger har banet vejen for et globalt
voksende marked for enzymer til fødevare- og drikkevarefremstilling.
Hertil kommer en stor og stigende efterspørgsel efter enzymer til bioenergi og andre tekniske applikationer. En intensiv forskning, raffinering
af produktionsteknologien og global tilstedeværelse har ført til de førende positioner, som Novozymes, DuPont og Chr. Hansen har på verdensmarkedet for enzymer til fødevareindustri og andre applikationer.
Danmark har flere store virksomheder, der benytter bioteknologi til produktion eller i forbindelse med udviklingsarbejde. Det er f.eks. Carlsberg, Novozymes, Novo Nordisk, Chr. Hansen, DuPont og CP Kelco.
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Virksomheder som de nævnte er blandt de største aftagere af medarbejPh.D.’er efterspørges

dere på Ph.D. niveau. Interviews viser, at industrien (som f. eks. de
nævnte virksomheder) nemt kunne ansætte mange flere Ph.D. uddannede, men de er ikke til rådighed som dansk-uddannede kandidater i dag.
Videre peger interviews på, at de nævnte virksomheders efterspørgsel efter Ph.D. uddannede medarbejdere har været helt central for at skabe interesse for Ph.D. uddannelse i relation til fødevarer, drikkevarer og ingredienser16.
Ovenstående eksempler viser, at der er en klar tendens til, at jo højere
krav en (fødevare-) virksomhed stiller til en leverandør af teknologiske
løsninger, jo mere innovation sker der hos leverandøren; det gælder både for leverandører af ingredienser og procesteknologi. Der er derved
etableret en mangeårig samarbejdsstruktur mellem virksomhederne og
på tværs af brancheskel, og det samarbejde fører til en dynamisk teknologisk udvikling.

Forskning, uddannelse og samarbejde med
universiteter
Interviews med ingrediensvirksomheder og gennemgang af årsberetninForskning prioriteres

ger peger på, at der bruges mellem 6% og 14% af omsætningen på F&U
og innovation. For den europæiske fødevareindustri er det tilsvarende tal
ca. 0,4%, hvilket indikerer at ingrediensindustrien satser meget på
forskning, udvikling og innovation17. Udvikling af nye produkter og opbygning af markeder er meget væsentlige aktiviteter for at sikre ingrediensbranchens fremtid. Eksempelvis udgjorde produkter, der var udviklet
indenfor de seneste 3 år, 14% af omsætningen i 2011-2012 regnskabet for
Chr. Hansen18. Andre ingrediensvirksomheder anfører, at de har udvidet
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et eksisterende sortiment af f.eks. proteiner med nye varianter eller ved
brug af nye råvarer19.
Flere respondenter blandt virksomhederne anfører, ”at som videnstung
virksomhed er et godt samarbejde med forskningsinstitutioner og universiteter meget vigtigt”. Det anføres endvidere, at de største af ingrediensvirksomhederne har etableret et ”modtageapparat” til at kunne samarbejde med universiteterne, idet virksomhederne beskæftiger kandidater på Ph.D. niveau og derigennem har indarbejdet samme sprog og metode, som forskere ved universiteterne benytter sig af. Samarbejdet med
universiteter er relevant for at få uddannet tilstrækkelig mange og velkvalificerede nye kandidater til ingrediensindustrien. Virksomhederne
anfører, at de gerne ser flere kandidater uddannet i Danmark.

International
kompetenceopbygning

Endvidere er virksomhederne meget åbne overfor udenlandske ansøgere
til stillinger i Danmark, og ser også gerne, at danske kandidater tager arbejde på de udenlandske lokaliteter. Denne ”udvekslingsmodel” for opbygning af kompetencer ses af virksomhederne som essentiel for fortsat
udvikling af forretningen og til gavn for branchen som helhed.
Virksomheder anfører, at der er et reelt behov for at få nye medarbejdere
ind i ingrediensindustrien for at sikre et fortsat højt fagligt niveau. Her
kunne samarbejdsprojekter mellem virksomhed og universitet på f.eks.
Ph.D. niveau være en mulighed. Videre anføres det, at det er ønskeligt
om universiteterne ville være mere opmærksomme på de muligheder,
der er for en Ph.D. i virksomhederne og hvordan en Ph.D. kunne gavne
virksomhedens udvikling.

Ønske om samarbejdsstruktur
mellem branchen og universiteterne

Endelig efterlyser ingrediensindustrien, at universiteterne lancerer projekter, der er målrettet branchens behov og ønsker for forskning og udvikling, samt at samarbejde med universiteterne kunne være med til at
skabe mere sammenhængskraft i branchen. Der er i dag ikke en etableret
samarbejdsstruktur mellem ingrediensindustrien som branche og uni-
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versiteterne, idet langt det meste samarbejde er bilateralt og foregår i
projekt-regi. Videre anføres det i interviews, at der kunne foregå betydelig mere forskning på universiteterne med fokus på at udvikle et ”vækstlag”, der kan blive til fremtidens ingrediensvirksomheder20.

Opkvalificering
af medarbejdere

Uden produktion er der ingen virksomhed, og derfor må der også investeres i de rette uddannelser for medarbejdere i produktions- og applikationsmiljøet. Her peger virksomhederne især på opgradering af færdigheder indenfor processtyring, IT kundskaber og forståelse for hele processen21. Videre er der interviews der peger på, at det er nødvendigt med
mere og positiv kommunikation omkring de muligheder, som findes i ingrediensindustrien for jobs og karriere; det gælder tiltrækning af engagerede medarbejdere til alle funktioner i virksomhederne. Her skal der også tænkes på de mellemlange uddannelser som f.eks. laborant eller teknolog samt faglærte uddannelser i fødevaresektoren (f.eks. mejerist). Det
er derfor relevant at tænke på at øge og opkvalificere den kritiske masse
af veluddannede medarbejdere til alle niveauer og funktioner i ingrediensvirksomhederne.
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Ingrediensbranchen i
internationalt perspektiv
Det er karakteristisk for ingrediensvirksomhederne, at de har en meget
høj eksportandel. Eksporten er her defineret som virksomhedernes salg
til andre markeder end det danske, uagtet hvor produktet er fremstilAfsætning af
ingredienser er
global

let22. For enzymer, kulturer, farvestoffer, emulgatorer, proteiner og stivelser ses det, at salg til det globale marked udgør 95-98% af omsætningen. Ingrediensbranchen har arbejdet på det globale marked i
mange år, og det har ført til en meget stærk markedsposition som vist på
oversigten nedenfor23.

Danske virksomheders internationale markedsposition, 2012
 Palsgaard er globalt førende leverandør af emulgatorer til
chokolade- og kageindustrien.
 DuPont: nr. 1 eller nr. 2 indenfor hvert segment (emulgatorer, enzymer mv.), som virksomheden opererer indenfor.
 Der er ingredienser fra DuPont i ca. halvdelen af verdens is
og en fjerdedel af brødet.
 DuPont og Novozymes har tilsammen ca. 75% af verdensmarkedet for enzymer til fødevarer; Novozymes alene har
over 40%.
 Chr. Hansen og DuPont har tilsammen 80% af det globale
marked for kulturer.
 Der er danske kulturer i 3 ud af 4 kartoner yoghurt og halvdelen af verdens skiveost.
 CP Kelco i Ll. Skensved er verdens største pektinfabrik.
 BHJ er globalt førende indenfor funktionelle animalske proteiner.
 AAK har 40% af verdensmarkedet for specialfedtstoffer til
erstatning for kakaosmør.
 Chr. Hansen er verdens største indenfor naturlige farvestoffer.
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IFAU kommentar.
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Data baseret på Hamann, 2008 og opdateringer fra årsberetninger og nyhedsbreve samt interviews med virksomheder
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 Dairy Fruit er Nordeuropas førende leverandør af aseptiske
smagstilsætninger til fødevareindustrien
 Einar Willumsen er Nordens eneste flavour-hus
 Lactosan er blandt verdens førende aktører indenfor ostepulver
Ingrediensvirksomhederne har etableret produktion mange steder i udlandet og flere af virksomhederne har også etableret F&U afdelinger eller
applikationscentre i udlandet, figur 6.

Figur 6: Eksempler på danske ingrediensvirksomheders lokaliteter for produktion
samt F&U og applikationscentre
Virksomhed
DuPont

Produktionsanlæg
Danmark og adskillige andre steder
i verden – global tilstedeværelse
Danmark (Huber-gruppen har også
anlæg i bl.a. Finland, Tyskland, Kina, Filippinerne, USA)
Danmark, Malaysia (under opførelse), Holland, Mexico
Danmark (3), Argentina, Australien,
Brasilien, Kina, Tjekkiet, Frankrig,
Tyskland, Italien, Mexico, Peru,
Tyrkiet, USA
Danmark (2), Sverige, UK, Tyskland
Danmark (3) samt USA, Kina m.fl.
Danmark, Argentina, Tyskland

F&U eller applikationscentre
Frankrig, USA, Kina m.fl. Global tilstedeværelse
Danmark og andre lande

Danmark

Agrana
Lactosan-Sanovo
Group

Danmark (AAK som koncern har
global produktion)
Danmark, Vietnam, Egypten, Indien,
Malaysia
Danmark, Polen
Danmark, Kina, Tyskland,
Uruguay

Einar Willumsen

Danmark, Sverige

Danmark (F&U og applikation),
Sverige (applikation)

CP Kelco

Palsgaard
Chr. Hansen

BHJ
Novozymes
Arla Food Ingredients
AAK
Orana

Mexico, Singapore, Danmark
F&U i Danmark, Tyskland,
Frankrig, USA. Applikationscentre i 20 lande inkl. Asien og
Rusland
Danmark
Danmark og andre lande
Danmark, Argentina

?
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Udenlandske
investeringer

Blandt de seneste investeringer i udenlandske produktionsfaciliteter kan
nævnes Arla Food Ingredients fabrik i Argentina og Lactosan-Sanovo
Groups fabrik i Uruguay. Palsgaard er ved at opføre en stor fabrik i Malaysia for produktion til det asiatiske marked; fabrikken forventes at åbne medio 2013. Orana, der producerer frugtbaserede ingredienser til bageri-, mejeri- og juice-industrien, har i sommeren 2012 åbnet et produktionsanlæg i Egypten med sigte på at forsyne det afrikanske marked 24.
Det skal også nævnes, at AAK i 2012 har åbnet salgskontorer i Shanghai
og Düsseldorf, samt at Lactosan har etableret egen salgsorganisation i
Kina. Fra interviews fremhæves det, at ingrediensvirksomhedernes internationalisering er en proces, der er meget svær at stoppe, samt at internationalisering er en trinvis proces, der tager meget lang tid. Der er
f.eks. virksomheder, der er startet i f.eks. Kina i 2000 og som på nuværende tidspunkt endnu ikke har planer om etablering af produktion i Kina25.
En gennemgående tendens i den globale fødevareindustri er, at fødevareproducenterne forventer global tilstedeværelse og service af deres leve-

Global tilstedeværelse

randører. Store fødevareselskaber arbejder aktivt med innovation og det
betyder ofte, at der skal udvikles ingredienser, der kan løse et bestemt
teknologisk problem for netop det nye produkt. For at imødegå kundernes krav har de største danske ingrediensvirksomheder oprettet applikationscentre på mange udenlandske markeder. Det kan f.eks. nævnes, at
Palsgaard har etableret applikationscentre i Mexico og Singapore, Arla
Food Ingredients har i Argentina og DuPont har bl.a. et applikationscenter i Kina, jf. figur 6. Senest i 2012 har Chr. Hansen åbnet et applikationscenter i tilknytning til virksomhedens kontor i Moskva.
Foruden BRIK-landene og andre vækstmarkeder (f.eks. Next Eleven landene) er ingrediensvirksomhederne dygtige til at se udviklingsmuligheder på nye markeder eller i lokale produktioner. DuPont testede f.eks. allerede i 2010 kulturer målrettet traditionelle indiske mejeriprodukter i
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samarbejde med lokale mejerier26, og DuPont har i 2012 lanceret kulturer til den østeuropæiske ostetype Tvarog. Chr. Hansen har i 2012 lanceret nye enzymer i Kenya, der er specialudviklede til fremstilling af ost af
kamelmælk27.
Udviklingen på de nære markeder som f.eks. Nordeuropa kan have en
Afhængig af fødevarebranchens udvikling

stor betydning for danske ingrediensleverandører. En respondent anfører, at som følge af lukning af fødevarevirksomheder i de nordiske lande
er virksomhedens kundegrundlag flyttet til f.eks. Storbritannien eller
Østeuropa. På trods af ingrediensvirksomhedens øgede tiltag indenfor
kundeservice og hurtig ekspedition af ordrer er det ikke lykkedes at fastholde omsætningen. Det viser, at ændringer i fødevareindustrien på de
nære markeder kan have store konsekvenser for danske ingrediensvirksomheder28.

Udenlandske opkøb i den danske
ingrediensindustri
Udenlandske virksomheder har gennem årene opkøbt adskillige virksomheder i den danske ingrediensindustri. De mest fremførte argumenter for udenlandske opkøb af virksomheder i den danske ingrediensbranche er29:


Adgang til virksomhedernes kompetencer og tekniske
knowhow;



Adgang til virksomhedernes kunder og markeder;



Reduktion af konkurrencen;
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Årsberetning Danisco 2009/2010
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www.foodingredientsfirst.com (jan. 2013: Chr. Hansen Initiates camel cheese project og DuPont Danisco to offer

mesophilic cultures for tvarog)
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Eksempelvis anføres det, at amerikanske LGIs køb af BHJ i 2004 var
motiveret af BHJs unikke kompetencer indenfor funktionelle sværproteiner; et kompetenceområde der supplerede LGIs egen knowhow
indenfor animalske proteiner. Da tyske BASF opkøbte Danochemo i
1992 var det for at få adgang til en teknologi til fremstilling af vitaminer i
pulverform; en teknologi som Danochemo havde udviklet.
Et af de seneste og største opkøb i den danske ingrediensindustri er
amerikanske DuPonts opkøb af Danisco i 2011. DuPont anfører, at opkøbet var motiveret af Daniscos attraktive enzymforretning samt, at Daniscos bio-ingredienser ville passe godt til DuPonts teknologiplatforme indenfor Applied bio science og Health & nutrition. Opkøbet ville styrke
begge virksomheders globale forretningsområder indenfor bæredygtige
løsninger til fødevarer, bioenergi, bio-kemikalier og bio-materialer30.

Udenlandske
virksomheder
køber teknologi
og know how

Blandt de væsentligste udfordringer forbundet med udenlandske virksomheders opkøb af danske ingrediensselskaber er spørgsmålet om fortsat produktion i Danmark. Den udenlandske ejer køber i realiteten den
teknologi, knowhow og goodwill, som er opbygget i den danske virksomhed, men der er ikke en garanti for, at investeringen fører til (flere eller
fastholdelse af) arbejdspladser eller videnopbygning i Danmark. Interviews med virksomheder i ingrediensbranchen peger på, at der er en
sandsynlighed for, at udenlandske ejere vil vælge at placere en investering i produktion et andet sted end i Danmark, idet en beslutning herom
vil ske på baggrund af økonomiske beregninger om hvor det bedst kan
betale sig at etablere sig. Hvis den beregning ikke falder ud til Danmarks
fordel kan det på længere sigt betyde, at produktionen flyttes væk fra
Danmark, og når produktionen flytter, så flytter F&U og innovation på
sigt også. For ingrediensbranchen, som er dybt afhængig af knowhow og
innovation, er konsekvensen i værste fald at branchen reduceres kraftigt
i forhold til den ingrediensindustri, som Danmark er internationalt
kendt og respekteret for i dag31.
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Pressemeddelelse, DuPonts hjemmeside 2011.
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Hvad driver udviklingen i
ingrediensindustrien
Udviklingen i ingrediensindustrien hænger tæt sammen med udviklingen i fødevareindustrien. I et globalt perspektiv vil der være 9 mia. mennesker i 2050, der alle skal have mere og bedre mad. Det betyder, at verden er tvunget til at øge fødevareproduktionen, hvilket kræver en forbedret landbrugsproduktion, øget udnyttelse af fødevarerne, forbedret procesteknologi og et udbygget distributionssystem.

Udfordringer for
fødevarebranchen

Den vestlige verden slås med væsentlige sundhedsmæssige udfordringer
for befolkningerne og bl.a. spiller cancer, fedme og livsstilsrelaterede
sygdomme en stor rolle for indbyggernes sundhed og levealder. Det er
tendenser, der også vinder frem på mange ”emerging markets” som
f.eks. Mexico, Kina og Indien. WHO estimerer, at i 2050 vil ca. 40% af
verdens befolkning være overvægtig, og allerede i 2015 vil 2 mia. voksne
være overvægtige. I stærk kontrast hertil venter WHO også, at underernæring bliver et stadig større problem - specielt i udviklingslandene32.
Flere kilder peger på, at fødevareindustrien fremover vil blive tillagt et

Sundhedsfremmende
ingredienser

endnu større ansvar for befolkningens sundhedstilstand end i dag. En
rapport fra 2009 estimerer, at markedet for sundhedsfremmende fødevarer vil øges med 5% årligt i Europa og 6% årligt i USA de kommende
år. Det er vækstrater, der er mere end dobbelt så høje som for fødevarer
generelt33. Der er således gode argumenter for at udvikle nye sundhedsfremmende ingredienser. Eksempler herpå, som danske ingrediensvirksomheder har lanceret, er34:
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WHO-tal i Danisco Årsberetning, 2010-2011
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Probiotiske kulturer



Fedtstoffer med en sundere fedtsyresammensætning



Enzymer der kan spalte laktose

En anden meget vigtig tendens i fødevarebranchen over hele verden er
en stigende efterspørgsel efter flere ”processed foods” og nøgleord for
forbrugernes valg af processed food er smag, pris, sundhed og convenience – i nævnte rækkefølge35.
Processed food er kendetegnet ved mange produktionsmæssige paraIngrediensløsninger til forarbejdede fødevarer

metre. Det gælder f.eks. for produktet at se frisk ud længe, undgå at der
kommer kondens i pakken, paneringen må ikke blive fugtig, produktet
skal holde smagen efter opvarmning, isen skal have den rette smeltefunktion, eller andre teknologiske parametre. Danske ingrediensvirksomheder tilbyder et stigende antal løsninger til processed food som eksemplerne nedenfor viser.
 AAK lanceret et fedtstof til iscremeindustrien med et minimum
af mættet fedt og et til ”non-dairy creamer”, ligeledes uden
trans-fedt36
 DuPont har lanceret et enzym, der gør at brød kan holde sig
frisk i op til 7 dage. Sidstnævnte enzym kan derved også være
medvirkende til at reducere madspild37.
 BHJ lanceret funktionelle proteiner til brug for fedtreducerede
sammensatte kødprodukter38.

Ingredienser
og fødevaresikkerhed

Endelig er fødevaresikkerhed et helt essentielt område for udvikling og
produktion af fødevarer. Chr. Hansen har f.eks. lanceret en kultur, der
kan give feta-ost en længere holdbarhed, og andre kulturer, der fungerer
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Årsberetning AAK, 2011
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som bio-protektorer (kulturer der beskytter produktet og dermed øger
holdbarheden)39. KMC arbejder f.eks. med at udvikle en modificeret kartoffelstivelse til at smøre ovenpå bagværk, og det kan give samme brune
farve efter bagning, som når der pensles med æg. Fordelen ved den nye
stivelse er, at de fødevaresikkerhedsmæssige risici ved at anvende æg
undgås.
Et overordnet tema for fødevareproduktion er at fremstille produkterne
bedre, lettere, med større udnyttelse af råvarerne og endelig til en lavere
pris. Flere virksomheder fremhæver, at discount-bølgen vil have en endIngredienser
til optimering
af processer

nu stærkere indflydelse på fødevareindustrien i de kommende år, og det
vil betyde, at fødevareproducenterne bliver tvunget til enten at producere varen billigere eller øge udbyttet for de samme produktionsomkostninger. For at det kan lykkes eller blot optimeres kræver det en teknologisk indsats, hvad enten der er tale om procesudstyr, ingredienser, råvarekvalitet eller emballage. Specielt har enzymer og kulturer vist sig at
være vigtige for at gøre mange processer mere effektive, mindre ressourcekrævende og mere naturlige. Af nye løsninger, som danske virksomheder har lanceret, kan nævnes:


Et enzym, der holder kinesiske brødtyper friskere længere



Et enzym der nedbryder cellevægge i frugt, så udnyttelsen i
frugtindustrien øges



Et enzym, der er med til at optimere filtreringsprocessen ved
vinfremstilling40.



En kultur, der øger udbyttet i hytte-ost produktionen



En kultur der kan styre processen med dannelsen af huller i en
schweizer-ost.

For hele landbrugs- og fødevaresektoren er bæredygtighed et nøgleord –
også i de kommende år. Det betyder, at der er stort fokus på at øge ud-
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nyttelsen af tilgængelige råvarer og udvikle nye processer på baggrund af
andre råvarer og spildprodukter. Bioenergi-industrien er et eksempel på
Bæredygtighed
som forretningsområde
for ingrediensvirksomheder

denne udvikling, som i høj grad har været drevet af innovationer leveret
af ingrediensindustrien - især enzymer til nedbrydning af biomasse. Der
er også eksempler på, at der udvikles enzymer og kulturer, der kan
fremme roddannelse hos planter, der vokser under ugunstige forhold
(f.eks. saltholdig jord eller tørke), så der derved kan produceres et bedre
høstudbytte. Bæredygtighed betyder også en reduceret miljøbelastning
fra en produktion, og hertil har Chr. Hansen i 2011 lanceret løsninger,
der kunne hjælpe til at reducere affaldsmængden (f.eks. fra detailbutikker) ved at reducere nedbrydningen af fødevareproduktet og derved øge
holdbarheden.
Analysen af virksomhederne i ingrediensbranchen peger på, at fødevareog drikkevareindustrien fortsat er helt central for ingrediensindustriens
udvikling, men der er andre vækstsegmenter, som også er meget relevante for ingrediensindustrien. Det gælder f.eks. landbruget (jordbruget og
produktionsdyr), kæledyr, miljøforhold, bioenergi, materialer (f.eks. bionedbrydelig plastik) eller andre brancher (f.eks. farmaceutisk industri).
Flere af de store virksomheder i ingrediensindustrien tegner et tydeligt
billede af denne udviklingsmodel. Eksempelvis betegner Chr. Hansen41
sig som ”a global bioscience company that develops ingredient solutions
for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries”.
Tilsvarende ses for Novozymes og DuPont en spredning af forretningen
til andre enzymplatforme end de oprindelige til fødevarer, vaskemidler
og tekniske enzymer. De nye platforme er bioenergi, landbruget og spildevandsbehandling samt bio-farmaceutiske ingredienser42. AAK, der er
specialiseret indenfor fedtstoffer, og CP Kelco (med kompetencer indenfor hydrocolloider) har begge etableret platforme med knowhow og produkter til bl.a. kosmetikindustrien, health care og andre tekniske industrier.
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Investeringer i ingrediensindustrien
Investeringer i
produktionsanlæg

Ingrediensindustrien er i dag en meget teknologi-tung industri, hvor
manuel håndtering af produkterne er minimeret kraftigt. Virksomhederne i branchen har investeret i automatisering af procesanlæg og IT til
processtyring, og denne type investeringer ventes foretaget løbende. Interviews peger på, at virksomheder med udenlandske ejerforhold har investeret kraftigt i eksisterende produktionsanlæg i Danmark. Der er
f.eks. investeret i nyt produktionsudstyr, energireduktion, større bæredygtighed i processen, eller regulære udvidelser. Videre anføres det, at
dansk infrastruktur og virksomhedernes organisation er forhold, der har
været medvirkende til at trække investeringer til Danmark frem for f.eks.
Asien43. Det tyder på, at det for udenlandsk ejede virksomheder er en høj
prioritet at beholde danske produktionsanlæg, men også at fremtidige
investeringer må afvejes i hver enkelt situation, som nedenstående eksempler viser.
I 2012 blev det klart at det DuPont ejede selskab Solae (fremstilling af
ingredienser baseret på soja) vil lukke produktion og udvikling på anlægget i Århus. Det vil føre til et tab på ca. 116 arbejdspladser. DuPont
begrunder lukningen med ”en udfordrende markedssituation og øget
pres på konkurrenceevnen i det globale miljø”. Videre anfører DuPont
”at Danmark fortsat er et centralt land i vækstambitionerne hos DuPont”44. Agrana45 (det tidligere Vallø Saft), der producerer koncentrater
til bl.a. drikkevareindustrien, har meddelt at selskabet lukker den danske
produktion i februar 2013. Produktionen af koncentrater flyttes til Agranas anlæg i Polen, så der fremover kun bliver modtagelse og indfrysning
af bær på anlægget i Danmark. Flytningen begrundes med faldende kirsebærproduktion i Danmark samt rationaliseringer i produktionsstrukturen, idet omkostningsniveauet er 30% lavere i Polen46. De nævnte ek-
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Agrana indgår i Südzucker-koncernen og er en international aktør indenfor frugtkoncentrater og saft.
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sempler illustrerer hvorledes internationale forhold kan have betydning
for beslutninger om produktion i ingrediensindustrien i Danmark.
Det anføres af en bred kreds af respondenter, at investeringer i F&U og
F&U fremmer
investeringer

forbedret produktivitet er helt essentielle for at bevare den danske ingrediensindustri som fortsat konkurrencedygtig i internationalt perspektiv. Virksomheder som Chr. Hansen, DuPont, Arla Food Ingredients, CP
Kelco og Novozymes har store F&U enheder i Danmark og her vil der
blive investeret i udvikling af nye teknologier, nye platforme og forbedring af eksisterende produkter47. Begrundelserne for at investere i F&U i
Danmark er dels at virksomhedens centrale udviklingsfacilitet er beliggende her, dels at et udbygget samarbejde med universiteter er grundlaget for at udvikle nye højværdi-produkter, der skal bære væksten fremover. Det anføres videre af en respondent, at det er en meget stor styrke
for en ingrediensvirksomhed at have en stor F&U afdeling i kombination
med et produktionsanlæg i Danmark, idet der er en række fordele forbundet hermed, figur 748:

Figur 7: Fordele ved at have både produktion og forskning i Danmark






der kan udvikles og tilpasses nye produkter, da der både er forskere
og ingeniører i F&U afdelingen
der kan udvikles nye eller tilpasses eksisterende processer
produktionsapparatet kan tilpasses
nye produkter og produktioner kan afprøves i fuld skala
virksomheden kan arbejde mere strategisk langsigtet når der både er
udvikling og produktion; hvis der kun er produktion arbejdes med en
mere kortsigtet horisont

Investeringer i
udlandet

Gennemgang af årsberetninger fra ingrediensvirksomheder med danske
ejerforhold og interviews indikerer, at der i de kommende år vil blive investeret i ny eller øget produktion i udlandet. Argumenter herfor er bl.a.
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at være tættere på råvarer eller tættere på markederne49. Flere respondenter nævner en fordobling af antallet af medarbejdere i udlandet - både indenfor produktion og afsætning. Der er også flere eksempler på, at
danske ingrediensvirksomheder udbygger produktionen i Danmark, figur 8.
Figur 8: Investeringer i ingrediensfremstilling i Danmark
Chr. Hansen bygger verdens største frysetørringsfabrik for farmaceutiske probiotiske kulturer
i Roskilde. Det er en investering til mere end 100 mio. kr. Fabrikken skal kunne producere fra
foråret 2014 og der skabes arbejdspladser i Roskilde.

Arla Food Ingredients vil investere 900 mio. kr. i en laktose fabrik i Nr. Vium. Fabrikken skal
bygges i tilknytning til et eksisterende anlæg og skal stå færdig til efteråret 2014. Fra 2016
skal den nye fabrik kunne producere 85.000 tons laktose årligt. Det ventes, at det nye anlæg
vil føre til ca. 20 nye arbejdspladser.

Arla Food Ingredients har fordoblet produktionskapaciteten for valleproteiner på det danske
anlæg. Den nye linje åbnes i februar 2013.

Ovenstående viser, at der fortsat investeres i produktion i Danmark. På
spørgsmålet om hvilke faktorer, der kan få virksomhederne til at øge investeringerne i Danmark nævnes følgende forhold:


Stabile betingelser for at drive virksomhed



Et lavere løn- og omkostningsniveau inkl. lavere afgifter



Udsigt til stabil og gerne øget landbrugsproduktion og
dermed flere råvarer



Mere fleksibilitet i myndigheders krav til produktionen eller virksomhederne
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Øget imødekommenhed fra myndighederne mht. dialog
med virksomhederne og til at finde løsninger

Dialogbaseret
myndighedskontakt

Flere respondenter fremhæver, at de ønsker en mere positiv og konstruktiv dialog med myndighederne (statslige såvel som lokale myndigheder), og at virksomhederne gerne ser myndighederne som ”medspillere”. Det skal understreges her, at virksomhederne klart ønsker at ingrediensindustrien fortsat er troværdig, så det er ikke et spørgsmål om at
”der skal fuskes noget igennem”.
Der er flere respondenter, som anfører f.eks. lange sagsbehandlingstider
eller myndighedernes fokus på administration af regler frem for at finde
løsninger i samarbejde med virksomheder, som meget negative forhold
for overvejelser om investeringer i Danmark50. En virksomhed med
udenlandsk ejer anfører, at ”det er svært at forstå at Danmark kan have
regler, der medfører andre vilkår for produktion end i øvrige EU-lande”.
Endelig er der respondenter, der fremhæver eksempler fra Sverige og
Holland, hvor de lokale myndigheder fungerer som sparringspartner til
industrien med det formål at finde de mest konstruktive løsninger indenfor de givne rammer.
Ovenstående gennemgang tyder på, at virksomhederne (danske som
udenlandsk ejede) ønsker klare signaler fra myndighederne om, at der
ønskes investeringer i produktionsarbejdspladser i Danmark. Videre efterspørger virksomhederne stabile rammebetingelser, så der kan tænkes
langsigtet. En respondent udtrykker det således: ”Vi er ikke nostalgiske
omkring fastholdelse af produktion i Danmark – vi driver en forretning
der skal være økonomisk profitabel”. En anden respondent anfører: ”at
en investering i Sverige vil være 15-20% billigere end en tilsvarende investering i Danmark”.
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Hvor skal væksten komme fra
Nye forretningskoncepter eller nye produkter er typisk grundlaget for at
Nye ingredienser –
nye virksomheder

skabe nye virksomheder. Udvikling af nye ingredienser er ofte underlagt
strenge krav og regler om certificeringer og dokumentation, ikke mindst
hvis det drejer sig om anprisninger (”health claims”) for ingrediensen.
Flere kilder og interviews peger på, at netop regler og procedurer i forbindelse med certificeringer og godkendelser er meget omfattende og
stærkt begrænsende for udviklingen i ingrediensbranchen. Andre årsager, der ifølge ingrediensvirksomhederne spiller ind som begrænsende
faktorer for vækstlaget af nye virksomheder, er f.eks. adgang til finansiering af vækst og etablering af virksomhed, samt at ”ingredienser” eller
”fødevaresektoren” generelt ikke ses som en karrierevej eller en vækstindustri på linje med højteknologi og bioteknologi.

Nuværende spillere driver væksten

Fra interviews med ingrediensvirksomheder fremgår det, at væksten i
branchen i langt overvejende grad finder sted indenfor de nuværende
spillere. De etablerede (især store) virksomheder satser på udvikling af
nye forretningsområder og nye teknologiplatforme, og kommerciel succes fra denne type satsninger er den mest udbredte vej til vækst i ingrediensbranchen. Mellemstore virksomheder har naturligvis færre ressourcer til F&U end store virksomheder, men behovet for udvikling af
forretningen er ikke mindre. Interviews viser, at mellemstore virksomheder i højere grad satser på at blive førende indenfor kernekompetencer, som udgør et område af deres samlede arbejdsfelt. Netop ved at satse på kernekompetencer kan de mellemstore virksomheder differentiere
sig i konkurrencen med de store ingrediensleverandører (indenfor samme segment) og dermed blive en attraktiv samarbejdspartner for de store fødevareproducenter51.
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Styrke samarbejdet mellem universitet og virksomhed

Nogle gange udvikles de nye teknologier internt i virksomhederne, og
andre gange sker det i samarbejde med f.eks. Københavns Universitet,
DTU eller udenlandske forskningsinstitutioner. Ved at styrke samarbejdet mellem universitet og virksomhed om udvikling af nye ingredienser
(f.eks. som forskningsprojekter) og forlænge projektet ind i en kommercialiseringsfase, kan der skabes et vækstlag af nye virksomheder (jf. kapitel 2). Som eksempler herpå kan nævnes Fluxome med resveratrol (naturligt forekommende antioxidant fra bl.a. røde druer) samt Glycom med
human-mælk-oligosaccharider (HMOer), figur 9. Fluxomes aktiviteter
indenfor resveratrol i Danmark er i 2012 opkøbt af det schweiziske biotekfirma Evolva52. Både Fluxome og Glycom er startet på DTU.

Figur 9: Glycom – ingredienser til modermælkserstatning er kun starten
Glycom er startet i 2005 på DTU Kemi med det formål at syntetisere og kommercialisere en
række sukkerforbindelser, der findes naturligt i modermælk. Sukkerforbindelserne (HMO’er)
skal til en start anvendes i modermælkserstatninger, og på længere sigt åbner der sig en række muligheder indenfor forebyggende og helbredende anvendelser f.eks. indenfor bekæmpelse og forebyggelse af infektioner.
Med hjælp fra Seed Capital har Glycom nu etableret produktion i Ungarn og USA samt på
DTU Kemi. På anlægget i Ungarn kan der nu fremstilles HMO’er i ton-skala. Glycom samarbejder med et netværk af forskere og har et industrielt samarbejde med Nestlé om modermælkserstatning.
Glycom er i dag i stand til at fremstille en håndfuld HMO’er, hvoraf der findes flere end 100
forskellige naturligt forekommende i modermælk. Virksomheden anfører, at HMO’er befinder
sig i en gråzone mellem fødevarer og produkter med sundhedsmæssig effekt (som functional
foods) og det har indflydelse på, hvordan produktet skal mærkes og dermed markedsføringen.
Glycom afventer i dag myndighedernes afklaring heraf, før HMO’erne kan markedsføres til
anden brug end modermælkserstatning.

Ingrediensindustrien er i dag en højteknologisk industri, der udvikler
nye ingredienser ud fra en naturvidenskabelig platform og producerer
ved et højteknologisk procesanlæg. Dermed er ingrediensindustrien i
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samme ”kategori” som f.eks. bryggeriindustri, fremstilling af farmaceutiske produkter eller bioenergi-sektoren. Det understreger ingrediensindustriens potentiale for at være en stærk driver for udviklingen i den
danske bioteknologi-sektor og for derigennem at skabe vækst, innovation og beskæftigelse53. En væsentlig barriere for ingrediensindustrien i
forhold til at udnytte det potentiale, som bioteknologien tilbyder, er den
meget restriktive tilgang Danmark har valgt til arbejdet med genmodificerede organismer54.
En gruppe virksomheder i Region Sjælland har i februar 2013 etableret
den bioteknologiske klynge Biopro (www.biopro.nu) med det formål at
skabe jobs og gøre bioteknologisk produktion mere konkurrencedygtig.
Det foreløbigt 2-årige forløb skal føre til forbedring af den bioteknologiske produktion ved en reduktion af energiforbrug og stigning i udbyttet.
Biopro er et samarbejde mellem CP Kelco, DONG Engergy, Novo Nordisk, Novozymes, DTU og Københavns Universitet. Biopro er finansieret
gennem EUs Socialfond, Region Sjælland og partnerne. Biopro er placeret ved Novozymes og Novo Nordisk i Kalundborg, projektstyring ligger
hos CAT Sciencepark i Roskilde, og projektets budget er til en start 40
mio. kr. Projektet betegnes som internationalt banebrydende idet:


Partnerne bag projektet er væsentlige spillere i den
bioteknologiske industri, og deres medvirken i projektet
giver adgang til at gennemføre forsøg i industriel skala;



Der er tæt samarbejde mellem industri og forskning;



Projektet er attraktivt for at tiltrække udenlandske
virksomheder og forskere som kan styrke udviklingen af
den bioteknologiske klynge;

Som eksempler på projekter, som skal gennemføres i Biopro kan nævnes: Forbedring af teknologier til destillering og fermentering samt etab-
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lering af netværk bestående af internationalt førende forskere, universiteter og virksomheder.
Biopro-projektet er et eksempel på, hvordan ingrediensindustrien kan
komme på dagsorden i den bioteknologiske branche - også i internationalt perspektiv.

Positive og negative forhold ved at drive
ingrediensvirksomhed fra Danmark
Ingrediensvirksomheder i Danmark er ansvarlig for mange store beslutStrategiske beslutninger træffes i
Danmark

ninger, der har en indflydelse på rigtig mange mennesker verden over.
Virksomhedernes indflydelse på den globale ingrediensindustri er tydelig, idet danske virksomheder anslås at have ca. 14% af det globale ingrediensmarked – og mange af virksomhederne er markedsledere indenfor
deres segment. Det betyder, at ingrediensvirksomheder med hovedkvarter i Danmark har en stor indflydelse på beslutninger om produktion, investering, beskæftigelse og innovation for danske og udenlandske lokaliteter. Det gælder f.eks. virksomheder som Novozymes, Chr. Hansen,
DuPont og Palsgaard. For virksomheder, hvor aktiviteterne i Danmark
primært omfatter et produktionsanlæg, træffes de strategiske beslutninger typisk af de udenlandske ejere.
Interviews med ingrediensvirksomhederne peger på, at der er en række
forhold der bidrager positivt eller negativt til det at drive ingrediensvirksomhed fra Danmark. Punkterne er sammenfattet nedenfor og er gennemgået tidligere i rapporten.

Forhold der bidrager positivt til at drive ingrediensvirksomhed i Danmark:


Høj veterinær standard, der åbner for adgang til mange markeder
verden over



Danske varer og Danmark har et godt ry på verdensmarkedet
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Stærkt og langvarigt samarbejde indenfor det fødevareindustrielle
kompleks: samarbejde med fødevareproducenter og producenter af
procesudstyr.



Flere af de store ingrediensvirksomheder har hovedkvarter og den
centrale udviklingsafdeling i Danmark



Forskningstunge ingrediensvirksomheder har godt samarbejde med
universiteter – men der er plads til forbedring



Adgang til kompetente og veluddannede medarbejdere til stillinger
på alle niveauer i virksomhederne



Produktionen i Danmark er rationel og automatiseret i dag

Forhold der bidrager negativt til at drive ingrediensvirksomhed
i Danmark:


Der uddannes ikke nok Ph.D.’ere indenfor fødevarer eller ingredienser



Restriktive rammebetingelser for at arbejde med bioteknologi



Omkostningstung produktion (løn, skat, afgifter) i forhold til udlandet



Afgifter på f.eks. energi, NOx og spildevand gør produktion i Danmark unødigt dyr



Myndigheder (statslige, regionale og lokale) opleves som modspiller til industrien; ikke en positiv medspiller



Produktionsbegrænsninger på landbruget kan føre til råvaremangel for ingrediensindustrien



For dyr og for lang sagsbehandlingstid
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Perspektiver
Den danske ingrediensindustri har fortsat et stort udviklingspotentiale,
der kan realiseres over de kommende år. De store virksomheder indikerer forventninger om positive vækstrater for de kommende år på min.
5% årligt. Den vækst kan løfte omsætningen i ingrediensindustrien fra 32 mia. kr. i 2011 til ca. 37 mia. kr. i 2015 målt i årets tal.
Udfordringen er at få omsat det potentiale for vækst, der drives af udviklingen i den globale fødevareindustri og nye procesteknologiske, så den
danske ingrediensindustri fortsat er attraktiv for investeringer, der skaber vækst i Danmark. Her er det vigtigt at gøre sig klart, at fremstillingen
af ingredienser allerede i dag sker på fuldautomatiske produktionslinjer
og denne produktionsstruktur bevæger sig mod en fortsat automatisering. Det betyder, at de arbejdspladser, som ingrediensindustrien i fremtiden kan generere i Danmark, vil være et begrænset antal produktionsmedarbejdere (f.eks. robotoperatører) og et stigende antal medarbejdere
indenfor teknologiudvikling og applikation samt administration og forretningsudvikling.
Medarbejdernes kompetencer og ideer er vigtige for at sikre udvikling i
ingrediensindustrien, og derfor er det nødvendigt for branchen at kunne
tiltrække interesserede, dygtige og engagerede medarbejdere. Flere interviews peger på, at ingrediensindustrien er ”for ukendt” udenfor branchen, og at ”ingrediensbranchen ikke er noget man uddanner sig til”.
Yderligere viser analysen, at ingrediensbranchen ikke opfattes klart som
en mulighed for en karriere. Med andre ord er der behov for at sætte ingrediensindustrien på dagsorden for at gøre det klart, hvilke muligheder,
branchen reelt kan tilbyde nye medarbejdere. Videre kan en mulighed
være at skabe en faglig identitet, som kendetegner ingrediensbranchen.
Karriere alene gør det ikke, der skal også være en tilstrækkelig kritisk
masse af talent, for at ingrediensbranchen kan ekspandere og udvikle
nye ingredienser. Derfor skal talentmassen øges indenfor alle medarbejdergrupper og især indenfor de grupper, der skal drive udviklingen af
fremtidens ingredienser og teknologiplatforme.
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Danske ingrediensvirksomheder er i dag stærkt eksportorienterede, og
kun omkring 5% eller mindre af den samlede ingrediensproduktion afsættes til den danske fødevareindustri. Derfor er den globale fødevaresektors udvikling helt afgørende for danske ingrediensvirksomheder.
Udviklingen i den globale fødevareindustri går i retning af færre store internationale virksomheder og et stigende antal mindre og lokale fødevareproducenter. De multinationale selskaber i fødevareindustrien agerer
globalt og forventer naturligvis det samme af deres leverandører – også
danske ingrediens-virksomheder. For sidstnævnte er konsekvensen, at
den danske virksomhed må være til stede på det udenlandske marked
med mindst et salgs- eller repræsentationskontor; og i mange tilfælde er
det også med produktion. Denne udvikling har medført, at de store spillere i den danske ingrediensindustri er i dag aktivt til stede på alle kontinenter.
Analysen har vist, at investeringer i produktion foretages i Danmark såvel som i udlandet. Videre fremhæver virksomhederne, at hvis produktionen flytter ud af Danmark, så flytter F&U på sigt også udenfor landets
grænser. Når produktionen er væk og F&U udflyttet, så er der ikke noget
grundlag for at bevare ingrediensindustrien i Danmark. Udflytning af
produktion er en meget langsigtet proces, der ikke uden videre lader sig
stoppe. Derfor må der etableres rammebetingelser, der forsinker denne
udflytning i videst mulige grad. Endvidere er det nødvendigt, at det klart
kommunikeres, ”at Danmark gerne vil produktionsarbejdspladser”.
Danmark skal være virksomhedernes fundament for udvikling, men væksten i omsætning skal hentes på det globale
marked.
Ingrediensindustrien indgår i det agro- og fødevareindustrielle kompleks, og derfor har tendenser i den globale landbrugs- og fødevaresektor
stor betydning for ingrediensindustriens udvikling. De væsentligste tendenser i landbrugs- og fødevareproduktionen er bæredygtighed, fornyelse, effektiv ressourceudnyttelse, miljøvenlig produktion, sunde og rene
varer samt nye produktionsteknologier. Der har gennem mange år ud-
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viklet sig et tæt og dynamisk samarbejde mellem ingrediensvirksomheder, fødevarevirksomheder og leverandører af procesteknologi, og
både ingrediens-industrien og fødevareindustrien har en tæt tilknytning
til landbruget. Det er den sammenhængskraft, der er nødvendig for at
det agro- og fødevareindustrielle kompleks kan udvikle nye virksomheder, nye produkter og skabe vækst og beskæftigelse. På den baggrund er
det indlysende, at når f.eks. ingrediensbranchen reduceres, så mister det
agro- og fødevareindustrielle kompleks et væsentligt kompetenceområde, idet megen udvikling sker på tværs af brancher og virksomheder.
Frontløberne i den danske ingrediensindustri er fortsat de store spillere,
idet de virksomheder tegner sig for langt hovedparten af omsætningen i
branchen. Det er vigtigt at se de store virksomheder som dem, der kan
løfte innovationen og få skabt nye produkter, udvikle markeder og nye
teknologiplatforme. Det er ikke universiteterne, der løfter denne opgave.
De store virksomheders konkurrencemæssige fordele som f.eks. markedskendskab (f.eks. i BRIK-landene), kundegrundlag, tekniske knowhow og produktionsvolumen kan ved rette samarbejde skabe det optimale løft ind i markedet for en ny virksomhed eller en ny ingrediens. Det
betyder, at der bør fortsat satses på, at det er de store virksomheder, der
skal drive udviklingen af den danske ingrediensindustri i et internationalt perspektiv, men udviklingen skal tilrettelægges, så samarbejdsfladen mellem virksomheder og andre aktører som f.eks. nye virksomheder
og universiteter optimeres.
Analysen giver et par eksempler på nye virksomheder, som er udsprunget af en ide og etableret med hjælp fra DTUs faciliteter inklusiv adgang
til kapital. Eksemplerne viser, at det er muligt at starte en ingrediensvirksomhed i Danmark, og at det ofte er et langt træk fra ide til kommerciel succes. Ved at gøre det endnu nemmere og mere attraktivt at starte
en ny virksomhed kan der udvikles et vækstlag af unge virksomheder,
der kan være med til at styrke den danske ingrediensindustris udvikling,
og i denne proces kan universiteterne bidrage stærkt gennem projektsamarbejde.

40

Ovenstående analyse af den danske ingrediensindustri viser, at det er en
globalt orienteret industri, der har sine rødder i den danske landbrugsog fødevaresektor. Ingrediensindustrien har vist, at den kan udvikle nye
teknologier og produkter i takt med markeders og kunders efterspørgsel,
og at industrien er i stand til at operere internationalt med udgangspunkt fra Danmark. Videre har ingrediensindustrien vist, at virksomhederne har udvidet sortimentet til også at omfatte ingredienser til foder,
sundhedsfremmende ingredienser til mennesker og dyr samt løsninger
til non-food applikationer som f.eks. planteproduktion, personlig pleje,
energi eller miljøforhold. Den globale efterspørgsel efter landbrugs- og
fødevarer vil fortsat øges i de kommende årtier og dermed vil der være et
konstant voksende marked for løsninger til forarbejdning af fødevarer og
drikkevarer.
Kombinationen af virksomhedernes kompetencer med optimale rammebetingelser, tilstrækkelig mange og dygtige medarbejdere, faciliteter, institutioner og samarbejdsstrukturer er et stærkt fundament for at gøre
Danmark til et globalt kompetencecenter for udvikling og produktion af ingredienser til fødevaresektoren.
Det er det, vi skal leve af i fremtiden.

41

Definitioner
Definition af ingredienser
I denne rapport defineres ingredienser, som produkter, der tilsættes fødevarer og
drikkevarer samt som hjælpestoffer, der tilsættes fremstillingsprocessen for fødevarer
og drikkevarer, figur 10. Rapporten omhandler kun ingredienser til fødevarer og
drikkevarer, hvorfor ingredienser til foder og petfood ikke indgår i arbejdet.

Figur 10: Definition af ingredienser

Produkter, der tilsættes fødevarer eller drikkevarer, for at opnå en bestemt
effekt som f.eks. konsistens, farve, tekstur, vandbinding, emulgering, ændret
pH, øget sundhed, længere holdbarhed, mindre oxidering eller andre ønskede effekter eller egenskaber.

Produkter, der tilsættes som led i fremstillingsprocessen til fødevarer
eller drikkevarer. Tekniske hjælpestoffer indgår ikke i det færdige produkt.
Enzymer defineres som tekniske hjælpestoffer.

Definition af begreber
Det agro- og fødevareindustrielle kompleks: den sammenhængende værdikæde (eller
kompleks) fra jord-til-bord bestående af virksomheder, forskningsinstitutioner, teknologi, andre leverandører og serviceydelser. Komplekset tager udgangspunkt i landbrugs- og fødevareproduktion og kan udvides med tilknyttede produktioner som
f.eks. bioenergi eller materialer.
Applikationscenter: Ingrediensvirksomhedens facilitet hvor kunderne (f.eks. fødevarevirksomheder) kan komme og afprøve, hvorledes en ingrediens eller hjælpestof påvirker et fødevareprodukt. Applikationscentre er meget benyttede i udviklingen af
specifikke løsninger til kunderne.
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Teknologiplatform: Know-how, stærke kompetencer og eventuelle patenter indenfor
et specifikt område (f.eks. kulturer eller emulgatorer). Teknologiplatformen kan omfatte flere produktionsteknologier, men det er karakteristisk for platformen, at den er
fundamentet for videreudvikling af en teknologi, applikation eller som udgangspunkt
for nye produkter.
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Bilag: Metodisk tilgang
Rapportens tilgang til analysen er kvalitativ såvel som kvantitativ. Dataindsamling har omfattet
indsamling af statistisk og beskrivende materiale om branchen (på virksomheds- og brancheniveau) samt om innovation og udviklingstendenser i den globale fødevareindustri.
Det har været tilstræbt at tilvejebringe et kvantitativt materiale om ingrediensindustriens størrelse
og struktur anno 2012, men i flere tilfælde har det statistiske grundlag herfor været for spinkelt
eller ikke-eksisterende, f.eks. når virksomheder ikke ønsker at oplyse tal for omsætning eller investeringer.
Så vidt muligt er alle tal (omsætning, antal ansatte og eksportandel) indsamlet på koncernniveau,
men der er undtagelser:


For virksomheder, hvor ingredienser til fødevarer kun udgør en del af den samlede forretning, er der kun medtaget tal for fødevareingrediens-delen (f.eks. Novozymes).



For virksomheder, hvor selskabet i Danmark er et datterselskab til en udenlandsk koncern,
er det tal for omsætning og beskæftigelse i det danske selskab, der indgår i datagrundlaget
(DuPont, BASF, AAK, CP Kelco og Kerry Ingredients).

IFAU har rettet henvendelse til de væsentligste aktører indenfor den danske ingrediensindustri for
et interview, figur 11. Respondenter har været adm. dir., salgs- og marketingdirektør eller lignende
ressourcepersoner. Fælles for de virksomheder, der har bidraget med interviews er, at de har været
meget positive og åbne omkring en drøftelse af deres virksomhed og ingrediensbranchen. Enkelte
virksomheder er kontaktet flere gange uden at det er lykkes at få aftalt et interview.
Formålet med interviews har været at få virksomhedernes vurdering af udviklingspotentialet i ingrediensindustrien, de væsentligste drivers og barrierer med betydning herfor, samt at indhente
nøgletal og mere detaljerede oplysninger om virksomhedens tilknytning til Danmark. Interviews er
udført af IFAU på baggrund af en åben spørgeramme. Det har været prioriteret, at de udførte interviews tilsammen repræsenterede virksomheder af flere størrelser, danske og udenlandsk ejede
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virksomheder, samt virksomheder indenfor de forskellige segmenter (farvestoffer, emulgatorer,
enzymer etc.).
Samlet vurderes det, at de skriftlige kilder og interviews tilsammen giver et godt og detaljeret
grundlag for at vurdere det vækstpotentiale, som ingrediensindustrien i Danmark besidder.
Figur 11: Interviews med ingrediensvirksomheder 2013
Segment

Virksomhed

Respondent

Proteiner

BHJ

Adm. Dir. Asger Jakobsen

Arla Food Ingredients

Chief Executive Officer Henrik
Andersen

Hydrocolloider,

CP Kelco

Fabriksdirektør Jørn Stryger

stivelse

KMC

Adm. Dir. Nikolai Hansen

Emulgatorer

Palsgaard

Adm. Dir. Jakob Thøisen

Enzymer og kultu-

Chr. Hansen

Adm. Dir. Lars Frederiksen

rer

Direktør Knud Vindfeldt
DuPont Health & Nut-

Ole Søgaard Andersen, Vice

rition

President – Sales, Applications
and Marketing

Vitaminer

BASF Danmark

Adm. Dir. Preben Sørensen

Flavours, smagstil-

Einar Willumsen

Adm. Dir. Jan Grøndal

sætning

Lactosan-Sanovo

Salgs- og marketingdirektør Jesper Olsen

Alle beløb i rapporten er anført i danske Kroner.
Følgende omregningskurser er benyttet pr. januar 2013:
100 EUR = 745 DKK; 100 USD = 570 DKK
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Spørgeramme til interviews med ingrediensvirksomheder

Om virksomheden
Omsætning, vækst, beskæftigelse
Produktionsanlæg i DK og udland, udvikling i antal anlæg
Sortiment og udvikling i sortiment
Strategier for virksomhedens udvikling, herunder skift i strategi
Ejerforhold og ændringer i ejerforhold (herunder konsekvenser af udenlandske ejerforhold)
Virksomhedens vækst i udlandet contra vækst i DK
Virksomhedens tilknytning til Danmark (f.eks. adgang til råvarer)

Beskæftigelse
Antal ansatte og udvikling
Forventet beskæftigelse og opdelt på produktion, forskning og administration
Krav til kompetencer hos medarbejdere i produktionen

Investeringer
Hvilke faktorer har betydning for virksomhedens beslutninger om fremtidige investeringer i produktion og forskning
Hvor stor en del af omsætningen udgør investeringer, og udvikling heri
Hvordan fordeles investeringerne mellem 1) faste anlæg/produktion og 2) forskning og innovation
Hvilke forhold kan få virksomheden til at øge investeringerne (i produktion) i Danmark

Ingrediensbranchen i Danmark
Hvordan segmenteres ingrediensbranchen i hhv. additiver eller proceshjælpestoffer, andet
Hvorfor har vi en stor ingrediensindustri i Danmark
Hvilken udvikling ses for branchen som helhed og for specifikke segmenter
Hvilke faktorer er de vigtigste for ingrediensbranchens internationale konkurrencedygtighed

Drivers for ingrediensbranchen (herunder betragtninger om den globale fødevareindustri,
bæredygtighed, prisforhold, markedsudvikling etc.)
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Hvilke drivers har størst indflydelse på virksomheden
Hvilke drivers har størst indflydelse på den danske ingrediensindustri
Hvilken betydning af sundheds- og welness-tendensen for udviklingen i den danske ingrediensindustri (f.eks. nye ingredienser, stærkt vækstpotentiale)
Hvordan agerer virksomheden for at udnytte de globale drivers optimalt

Barrierer for ingrediensbranchen
Hvilke barrierer i Danmark har størst betydning for virksomhedens udvikling (f.eks. konkurrenceevne, pris, faldende kundegrundlag, færre råvarer etc.)
Hvilke barrierer udenfor Danmark har størst betydning for virksomhedens udvikling
Hvilke barrierer er de største for en udvikling af den danske ingrediensindustri

Perspektiver for ingrediensbranchen i Danmark
Hvordan ser virksomheden ud om 5 og 10 år
Hvilke rammer og faktorer kan gøre det muligt for virksomheden at nå sine mål – gerne med oplysninger om hvordan Danmark kommer i betragtning
Hvordan ser den danske ingrediensbranche ud om 5 og 10 år (struktur, sortiment, internationalisering etc.)
Hvilke styrker og svagheder har branchen (f.eks. beslutningscentre, stærke forskningsenheder etc)
Hvilke muligheder og trusler ses for ingrediensbranchen
Hvordan kan ingrediensindustrien også i fremtiden spille en væsentlig rolle for vækst i den danske
fødevareindustri

Anbefalinger til tiltag der kan styrke ingrediensbranchen i Danmark
Anbefalinger til hvordan ingrediensbranchen kan styrke væksten i den danske fødevareindustri
Andre kommentarer
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